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Premien Torroella i l'Estartit com una de les destinacions
litorals de l'Estat més compromeses amb el reciclatge de
vidre
Assoleix el 4t lloc d'entre els 129 municipis que han participat aquest estiu a la campanya «Moviment
Banderes Verdes», promoguda per Ecovidrio

Torroella de Montgrí i l'Estartit han aconseguit la Bandera Verda d'Ecovidrio per ser una de les
destinacions turístiques del litoral estatal amb un major compromís amb el reciclatge de vidre i la lluita
contra el canvi climàtic. L'Ajuntament va decidir participar aquest estiu en la campanya Moviment
Banderes Verdes, una iniciativa d'àmbit estatal que pretén premiar l'esforç d'establiments i municipis
costaners per a la transició verda. La campanya està promoguda per Ecovidrio, l'entitat sense ànim de
lucre encarregada de la gestió del reciclat de residus d’envasos de vidre a Espanya.
En el concurs d'enguany hi participaven 129 municipis i Torroella de Montgrí ha assolit el 4t lloc després
de valorar tres aspectes de la gestió municipal: increment de percentatge de reciclatge, participació dels
grans generadors (hotels, bars i restaurants) i campanya de difusió. Torroella i l'Estartit han assolit la
màxima puntuació que assignava Ecovidrio pel que fa a recollida (100 punts). En relació al grau
d'implicació de l'hostaleria (200), n'ha assolit 146. La resta de puntuació s'ha completat amb 1.370 punts
de la campanya de difusió (cartelleria, xarxes socials, Ràdio Montgrí, etc.) enfocada tant a establiments
com a la ciutadania en general En total, 1.616,8. L'altra localitat guanyadora de la Bandera Verda a
Catalunya ha estat Castelldefels (1.324,2 punts), que ha quedat en sisena posició del rànquig estatal.

El guardó es
concedirà formalment el proper 14 d'octubre a Madrid, en un acte a Madrid presidit per Hugo Morán,
secretari d'Estat de Medi Ambient del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, la qual
hi assistiran l'alcalde, Jordi Colomí, i el regidor de Serveis Municipals i Residus, Marc Calvet.
A Torroella i a l'Estartit s'han recollit en els mesos de juliol i agost fins a 180.620 kg, la qual cosa
representa un increment del 13 % respecte al mateix període del 2020. Gràcies al reciclatge d'aquests
envasos de vidre, s'han aconseguit estalviar emissions de CO2 equivalents a retirar 48.913 cotxes dels
carrers durant un any (emissions corresponents a vehicles circulant). La campanya també ha comptat
amb la màxima implicació d’Urbaser, l’empresa concessionària del servei municipal de recollida de
residus i neteja viària.
El regidor de Serveis Municipals i Residus, Marc Calvet, explica que «estem molt satisfets de rebre aquest
reconeixement que no tan sols és per la feina feta des de l’Ajuntament, sinó també per totes les
empreses i tots els particulars que amb el seu compromís diari ens han ajudat a millorar els nostres
indicadors de reciclatge.»
La campanya Banderas Verdes té la singularitat d'involucrar tant als ajuntaments locals com a
restaurants, bars, quiosquets i punts de restauració en general. Es tracta d’una campanya que vol
sensibilitzar sobre la importància del reciclatge i de la separació i recollida selectiva dels envasos de
vidre. El sector hostaler genera el 52% dels envasos de vidre d’un sol ús, i per això és clau per generar
una transició real cap a un model d'economia circular.
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